
KOMUNIKAT NR 010/2012
WYDZIAŁU GIER I DYSCYPLINY

MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

z dnia 17 grudnia 2012 roku

w sprawie regulaminu WGiD i zmiany nazwy na Wydział Rozgrywek 
MZTS

 Wydział  Gier  i  Dyscypliny  MZTS  informuje,  iż  z  braku  wewnętrznych  przepisów 

w Mazowieckim  Związku  Tenisa  Stołowego  regulujących  obowiązki  jakie  wykonuje  Nasz 

Wydział w załączeniu przekazujemy proponowany regulamin do zatwierdzenia przez Zarząd 

MZTS.  Jednocześnie  WGiD wnosi  o  zmianę nazwy na „Wydział  Rozgrywek” MZTS w celu 

ujednolicenia  nazewnictwa  jakie  istnieje  w  Polskim  Związku  Tenisa  Stołowego,  co 

umożliwiłoby  także  ewentualne  wydzielenie  w  przyszłości  od  Naszego  Wydziału  spraw 

dyscyplinarnych.

Załącznik:
Regulamin Wydziału Rozgrywek MZTS (Projekt)

Przewodniczący Wydziału Gier i Dyscypliny
Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego

Maciej Pietrzykowski



 REGULAMIN WYDZIAŁU ROZGRYWEK MZTS (Projekt)

§ 1
1) Na  podstawie  §  26  pkt  6  Statutu  Mazowieckiego Związku  Tenisa  Stołowego tworzy  się  Regulamin 

Wydziału Rozgrywek MZTS, 

2) Wydział Rozgrywek MZTS, zwany dalej „WR” powołany jest w miejsce Wydziału Gier i Dyscypliny i  jest 

kontynuatorem jego pracy,

3) WR działa w imieniu Zarządu MZTS i wykonuje jego polecenia,

4) Podstawowym celem działalności  WR jest  sprawowanie  nadzoru  nad  rozgrywkami  indywidualnymi 

i drużynowymi organizowanymi przez MZTS,

5) WR zajmuje się także sprawami dyscyplinarnymi w rozgrywkach organizowanych przez MZTS.

§ 2
1) W skład WR wchodzą 3 osoby: Przewodniczący oraz 2 członków zwykłych,

2) Przewodniczącego oraz członków zwykłych wybiera i odwołuje Zarząd MZTS, 

3) Przy powoływaniu zwykłych członków, Przewodniczący ma prawo zarekomendować Zarządowi MZTS 

swoje kandydatury,

4) W  przypadku  odwołania  Przewodniczącego  lub  zwykłych  członków,  Zarząd  MZTS  musi  podać 

uzasadnienie swojej decyzji.

§ 3
1)  Podstawowym  obowiązkiem  WR  jest  stosowanie  i  egzekwowanie  Regulaminu  Rozgrywek  MZTS 

w rozgrywkach drużynowych i indywidualnych organizowanych przez MZTS,

2) W przypadkach, gdy Regulamin Rozgrywek MZTS nie reguluje danej kwestii, WR przyjmuje rozwiązania 

zawarte w Regulaminie Rozgrywek PZTS, 

3) Do obowiązków WR należy także:

a. Weryfikacja, opracowanie wyników i komunikatów końcowych rozgrywek drużynowych organizowanych 

przez MZTS,

b. Zatwierdzanie terminów przełożonych spotkań ligowych organizowanych przez MZTS,

c. Współpraca z zainteresowanymi województwami odnośnie rozgrywek II ligi kobiet i mężczyzn, 

d. Czuwanie nad sprawami dyscyplinarnymi oraz podejmowanie decyzji w związku z karami finansowymi 

za naruszenie spraw dyscyplinarnych,

e. Interpretacja regulaminów w kwestiach spornych dotyczących rozgrywek organizowanych przez MZTS,

f. Opracowywanie pod nadzorem Zarządu MZTS projektów regulaminów rozgrywek MZTS na dany sezon,

g. Współpraca z Zarządem MZTS przy ustalaniu kalendarza rozgrywek organizowanych przez MZTS,

h. Wprowadzanie w życie decyzji Zarządu MZTS dotyczących rozgrywek organizowanych przez MZTS,

i.  Gromadzenie i przechowywanie protokołów meczowych związanych z rozgrywkami ligowymi MZTS.

4) WR wykonując  swoje obowiązki  współpracuje z  Prezesem MZTS,  Zarządem MZTS oraz Dyrektorem 

Biura MZTS, a w sprawach sędziowskich z Kolegium Sędziów MZTS,

5) W  sprawach  dotyczących  szczebla  centralnego  PZTS  oraz  w  sprawach  dyscyplinarnych,  WR  ma 

obowiązek współpracy z Wydziałem Rozgrywek PZTS.



§ 4
1) W związku z ważną funkcją jaką sprawuje WR, jego skład jest zobowiązany do bycia w ciągłym kontakcie 

w celu wykonywania na bieżąco swoich obowiązków,

2) WR w związku ze swoją działalnością wydaje  decyzje po konsultacji wszystkich członków wydziału, 

3) W przypadku braku porozumienia wewnątrz WR o podjęciu decyzji decyduje większość składu WR,

4) W pilnych sprawach, które uniemożliwiają kontakt z pozostałymi członkami WR, Przewodniczący może 

podjąć decyzję jednoosobowo,

5) WR podejmuje decyzje w formie komunikatów i przekazuje je Prezesowi MZTS, 

6) W trudnych sytuacjach związanych z poważnymi następstwami podejmowanych decyzji, WR powinien 

przekazać sprawę do rozpatrzenia przez Zarząd MZTS wraz z proponowanym rozwiązaniem danej sprawy,

7) WR  po  każdym  zakończonym  sezonie  składa  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  wraz  ze 

zweryfikowanymi  wynikami  w danym sezonie,  na  ręce  Prezesa  MZTS  w ciągu  14  dni  od  zakończenia 

sezonu.

 § 5
Do obowiązków WG mogą także należeć  inne sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem, które 

zostaną zlecone przez Zarząd MZTS.

  § 6
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd MZTS. 


